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FONTOS

• A termék telepítése előtt mindenképpen olvassa végig
ezt a telepítési és használati útmutatót.
• A telepítést csak arra jogosult személy végezheti, az
országban érvényes vezetékezési előírásoknak megfelelően.
• Ezt a telepítési és használati útmutatót a gondos végigolvasás
után is őrizze meg későbbi tájékozódáshoz.

Termékszám: MFL62129202
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Biztonsági előírások
• A telepítési művelet szakértelmet igényel, ezért kizárólag szervizközpontban, illetve a vállalatunk által is elismert
szakműhelyben szabad elvégeztetni.
• A megfelelő szakképesítés hiányában elvégzett telepítésből származó bármilyen probléma esetén vállalatunk
nem biztosít ingyenes szervizszolgáltatást.
• A következő biztonsági előírások a váratlan veszélyhelyzetek, illetve károk megelőzésére szolgálnak.
VIGYÁZAT: Ha a felhasználó nem követi a kötelezően előírtakat, az súlyos személyi sérüléshez vagy

halálhoz vezethet.
FIGYELEM: Ha a felhasználó nem követi a kötelezően előírtakat, az személyi sérüléshez vagy anyagi

kárhoz vezethet.
: A „Vigyázat” és a „Figyelem” jelzés a lehetséges veszélyre hívja fel a felhasználó figyelmét.
Gondosan olvassa el és tartsa be a bennük leírtakat a balesetek megelőzése érdekében.
: A jelen útmutatóban, illetve a terméken látható „Vigyázat” és „Figyelem” jelzések segítik a
felhasználókat a veszélyek elkerülésében.

VIGYÁZAT
nTelepítés
A termékek telepítésekor
mindenképpen kérje a
szervizközpont vagy egy elismert
szakműhely segítségét.
• Ez tüzet, áramütést, robbanást
vagy személyi sérülést okozhat.

Korábban telepített termék
újratelepítéséhez kérje a
szervizközpont vagy egy
elismert szakműhely segítségét.
• Ez tüzet, áramütést, robbanást
vagy személyi sérülést okozhat.

Ne szereljen szét, ne javítson
és ne módosítson termékeket
saját belátása szerint.

• Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

nHasználat közben
Ne helyezzen éghető dolgokat
a termék közelébe.
• Ez tüzet okozhat.

Ne engedje, hogy víz kerüljön a
termékbe.
• Ez áramütést vagy
meghibásodást okozhat.

Ha nedvesség éri a terméket, forduljon a
szervizközponthoz vagy egy elismert szakműhelyhez.
• Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

Ne érje rázkódás a terméket.
• A rázkódásnak kitett termék
meghibásodhat.

Ne érjen a termékhez éles vagy hegyes tárggyal.
• Ez károsíthatja a részegységeket és meghibásodást okozhat.

FIGYELEM
nHasználat közben
A tisztításhoz ne használjon erős
tisztítószert (például oldószereket),
csak puha törlőrongyot.
• Ez tüzet okozhat, illetve a termék
deformálódásához vezethet.

Ne nyomja túl erősen a kijelzőt,
illetve ne nyomjon egyszerre
két gombot.
• Ez a termék működésképtelenségét,
illetve hibás működését okozhatja.

Ne érintse meg, illetve ne
húzza ki a tápkábelt vizes
kézzel.
• Ez a termék meghibásodását okozhatja, illetve áramütéshez vezethet.

Telepítési és használati útmutató 3

MAGYAR

TARTALOMJEGYZÉK

Biztonsági előírások

HUN_MFL62129202 2012.05.02. 14:54 Page 4

Részegység leírása

Telepítési útmutató

A távvezérlő neve és funkciója

1. A mellékelt csavarok segítségével rögzítse szilárdan a távvezérlő tartóját a kívánt helyre.
1 MŰKÖDÉSJELZŐ KÉPERNYŐ
2 HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÓ
GOMB
3 VENTILÁTORSEBESSÉG GOMB
4 BE/KI GOMB
5 ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ GOMB
6 VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVVEZÉRLŐ
JELVEVŐJE
• Egyes típusok nem képesek
fogadni vezeték nélküli jeleket.
7 LÉGÁRAM GOMB
8 RÉSZFUNKCIÓ GOMB
9 FUNKCIÓBEÁLLÍTÁS GOMB
10 SZELLŐZTETÉS GOMB
11 IDŐZÍTÉS
12 FEL, LE, BALRA, JOBBRA GOMB
• A beltéri hőmérséklet
ellenőrzéséhez nyomja meg
gombot.

1
10
9
8

2
3

7

4

11
12
13

5
6

14
15

A tájékoztató címkét az ajtó belső oldalára kell
ragasztani. Válasszon az ország nyelvének
megfelelő címkét.

13 SZOBAHŐMÉRSÉKLET GOMB
14 BEÁLLÍTÁS/MÉGSE GOMB
15 KILÉPÉS GOMB

- Ügyeljen arra, hogy felszereléskor ne hajoljon meg a tartó, mert az elégtelen rögzítéshez vezethet.
A távvezérlő tartóját rögzítse a szerelési dobozhoz – ha van ilyen.
- A termék felszerelésekor ügyeljen arra, hogy ne maradjon rés a fal és a tartó között, így a későbbiekben
elkerülheti az egység rázkódását.

2. A vezetékes távvezérlő kábelét három irányban lehet kivezetni.
- Kivezetési irány: a fal felé, felfelé, illetve jobbra
- Ha a távvezérlő kábelét felfelé vagy jobbra vezeti ki, előtte tegye szabaddá a kábelvezető hornyot.
hA vezetőhornyot hosszú csavarhúzóval tegye szabaddá.

1 Kivezetés a fal felé
2 Felfelé irányuló vezetőhorony
3 Jobbra irányuló vezetőhorony

jEgyes elemek a termék funkciókészletétől függően nem feltétlenül jelennek meg.

2

2

Tartozékok

3

Csatlakozókábel
(1EA, 10m)

Csavar
(4 EA)

Telepítési és használati
útmutató

Tájékoztató címke
(8EA-8Languages)

3

1

<Kábelvezető hornyok>
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- Úgy helyezze a távvezérlőt a tartójába, hogy egyik oldalon
se maradjon hézag.

<Összekapcsolási sorrend>

Fali
oldal

Fali
oldal

- A tartóba történő behelyezés előtt igazítsa a kábelt úgy,
hogy az ne zavarja az áramköri elemeket.
<Leválasztási sorrend>

A távvezérlő tartóból való eltávolításakor az
alábbi képen látható módon használjon
csavarhúzót az alsó levételi furatban, majd az
óramutató járása szerint elforgatva emelje ki a
távvezérlőt.

Fali
oldal

Fali
oldal

- Összesen két eltávolítási furat található a tartón. Egyszerre
mindig csak egyet használjon.

MAGYAR

3. Illessze a távvezérlő felső részét a falra erősített
tartóba az alábbi képen látható módon, majd
csatlakoztassa a tartóhoz az alsó rész befelé
nyomásával.

Csoportos vezérlés
1. Kettőnél több légkondicionáló egység
egyetlen vezetékes távvezérlőhöz történő
csatlakoztatása esetén a jobb oldali
ábrának megfelelően kösse be azokat.
Ha nem eseményközlő beltéri egységről van
szó, állítsa be szolgaegységnek (slave).
• Az eseményközlésről a termék
kézikönyvében olvashat.

GND (föld)
Jelvezeték
12 V

Ha több, eseményközlési funkcióval rendelkező beltéri egységet irányít egyetlen távvezérlővel, a beltéri egységről
módosítania kell a master/slave (főegység/szolgaegység) beállítást.
- Beltéri egységeknél a master/slave konfigurációhoz először kapcsolja KI (OFF), majd kapcsolja BE (ON) az
egységet 1 percnyi bejelentkezést követően.
- Mennyezeti kazettás, illetve csővezetékes termékcsoport esetében módosítsa a beltéri NYÁK kapcsolóbeállításait.
ON (BE)

- Ügyeljen arra, hogy ne sértsen meg belső
részeket kivételkor.

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Csatlakoztassa a beltéri egységet és a távvezérlőt az összekötő kábel segítségével.
12V

Piros

Jel

Sárga

GND (föld) Jelvezeték

Ellenőrizze, hogy csatlakozó érintkezése megfelelő-e.

Beltéri
egység oldala

Föld (GND) Fekete
Összekötő kábel

FIGYELEM
• A telepítést csak arra jogosult személy végezheti, az országos vezetékezési előírásoknak megfelelően.
• A telepítésnek meg kell felelnie az összes vonatkozó helyi, országos és nemzetközi szabvány előírásainak.
• Használjon teljesen zárt, tűzálló védőcsövet (fémből készült kábelcsatornát), ha a helyi elektromos és
építészeti előírások gáztéri kábelhasználatot tartalmaznak.

5. Ha a beltéri egység és a vezetékes távvezérlő közti távolság meghaladja a 10 métert,
használjon hosszabbító kábelt.

FIGYELEM
A vezetékes távvezérlőt ne telepítse a falba süllyesztve.
(Ez ugyanis károsíthatja a hőmérséklet-érzékelőt.)
Úgy válassza meg a telepítés helyét, hogy az összekötő kábel hossza ne érje el az 50 métert.
(Ez ugyanis kommunikációs hibát okozhat.)
• A helyes telepítés érdekében hosszabbító kábel beépítésekor ellenőrizze a csatlakozó irányát mind a
távvezérlőn, mind a terméken.
• Ha a hosszabbító kábelt fordítva köti be, a csatlakoztatás sikertelen.
• A hosszabbító kábel műszaki adatai: 2547 1007 22# 2 – 3 eres, min. 5 árnyékolással.
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ON (BE)
1 2 3 4 5 6 7 8

3-as kapcsoló KI (OFF): Master (gyári alapértelmezés) 3-as kapcsoló BE (ON): Slave

- Falra szerelt, illetve álló termékcsoport esetén a master/slave beállítást végezze a vezeték nélküli távvezérlő
segítségével. (Részletes leírásért olvassa el a vezeték nélküli távvezérlő kézikönyvét.)
h Ha 2 távvezérlőt telepít egy eseményközlő funkcióval bíró beltéri egységhez, állítsa be a távvezérlő master/slave
állapotát. (Olvassa el a távvezérlő master/slave kijelölésének menetét.)
A csoport vezérlésekor az alapvető működtetési beállítások működnek, de korlátozott lehet néhány funkció: a
ventilátor Min/Mid/Max (min/közép/max) teljesítményszintje, a távvezérlő zárolási beállításai, valamint az
időbeállítás.
2. Kettőnél több vezetékes távvezérlő egyetlen
légkondicionálóhoz történő csatlakoztatása esetén
a jobb oldali ábrának megfelelően kösse be azokat.
• Kettőnél több vezetékes távvezérlő egyetlen
légkondicionálóhoz történő csatlakoztatása
esetén a vezetékes távvezérlők egyikét állítsa
master (főegység) szerepkörbe, minden
további egységet pedig slave (szolgaegység)
szerepkörbe a jobb oldali ábrának
megfelelően.
• Egyes termékek esetében nincs lehetőség a
jobbra látható ábra szerinti vezérlésre.
• További részleteket a termék kézikönyvében
olvashat.

GND (föld)
Jelvezeték
12 V
K S P

K S P

GND (föld)
Jelvezeték
12 V

MASTER (FŐEGYSÉG) SLAVE (SZOLGAEGYSÉG)

<Két vezetékes távvezérlő
egyidejű csatlakoztatása>

• Csoportos vezérlés esetén állítsa be a távvezérlő master/slave állapotát. A master/slave
(főegység/szolgaegység) beállítás részletesebb leírását a Telepítési beállítás fejezetben
olvashatja el.
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FIGYELEM
A telepítési beállítás mód a távvezérlő részletezési funkciójának beállítására szolgál.
Ha a telepítési beállítás mód megadása helytelenül történik, az a termék hibás működését, anyagi kárt vagy személyi
sérülést okozhat. Ezt a módot képzett telepítési szakembernek kell beállítania. A megfelelő képzettséggel nem
rendelkező személy által végzett bármilyen telepítési vagy módosítási művelet eredményéért kizárólag az adott
személy felelős. Ilyen esetben az ingyenes szervizszolgáltatás nem vehető igénybe.

1

A
3 másodpercig tartó megnyomásával
megnyithatja a távvezérlő beállítási módját.
- Ha csak rövid időre nyomja meg egyszer,
a felhasználói beállítási módba jut.
A biztonság kedvéért nyomja meg 3
másodpercnél hosszabb ideig.

2

A beállítási módba lépést követően
a funkciókód az LCD-kijelző alján látható.

Funkció kódja

<Telepítési beállítások kódtáblája>
1) Általános légkondicionáló termék
Szám
1
2

Funkció
Tesztüzem
Címbeállítás

Kód
01
02

3

E.S.P. Érték

03

4

Termisztor

04

5

Belmagasság

05

6

Állandó nyomás

06

7

Master beállítás

07

8

Felülírási beállítás

08

9

Dry contact

09

10

3 perces késleltetés
feloldása

10

11

Zónaállapot

11

12

CelsiusFahrenheit váltás

12

13

Zónatípus

13

14
15
16
17
18
19
20

Zónasorszám
Plazma
Elektromos fűtőszál
Párásító
Emelőrács
Szellőztető készlet
Kiegészítő fűtés

14
20
21
22
23
24
25

Érték

• Egyes menüelemek nem feltétlenül a termék funkciójának megfelelően jelennek meg,
illetve a menünevek eltérhetnek az itt láthatóktól.

Érték
01:Aktív
00~FF : Cím
<ESP-lépés>
<ESP-érték>
<Példa>
01:Nagyon alacsony 0 ~ 255
02:Alacsony
03:Közepes
Funkció kódja ESP-lépés ESP-érték
04:Magas
05:Nagyon magas
01:Távvezérlő
02:Beltéri
03:2TH
01:Alacsony
02:Közepes
03:Magas
04:Nagyon magas
01:V-M
02:F-M
03:V-A
04:F-A
00:Slave ※ Kizárólag a „Plus1” sorozat típusainál 00 : Csoportbeállítás
01:Master
01 : Egyetlen beállítás
00:Slave (szolgaegység)
01:Master (főegység)
00:Autom. kikapcsolás
01:Autom. bekapcsolás
01:Aktív
01:Változó
02:Fix
00:Celsius
(Kizárólag az USA piacra optimalizálva)
01:Fahrenheit
00:Zónavezérlő
00:Csillapításvezérlő
02~04 (zónasorszám)

00: Nincs telepítve
01: Telepítve

jEgyes elemek a termék funkciókészletétől függően nem feltétlenül jelennek meg.
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Telepítési és használati útmutató 9

MAGYAR

Telepítési beállítás – Váltás telepítési beállítás módba
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Telepítési útmutató

Telepítési útmutató

Szám
1

Funkció
Tesztüzem

Kód
01

A termék telepítését követően futtatnia kell a tesztüzem módot.
Az ezen működési módról szóló további részleteket a termék kézikönyvében olvashat.

Érték
01 : Tesztüzem beállítása

2

Address Setting

02

00~FF : A központi vezérlő címének megadása

3

SA (levegőbetáplálási) ESP

03

4

EA (levegőkilépési) ESP

04

<ESP szint>
<ESP-érték>
01 : Alacsony
0~255
02 : Magas
03 : Rendkívül magas
01 : Normál
02 : Ellenirány
01 : Betáplálási levegő elsőként
02 : Kilépő levegő elsőként
00 : Slave (szolgaegység)
01 : Master (főegység)
00 : Slave (szolgaegység)
01 : Master (főegység)
00 : Autom. kikapcsolás
01 : Autom. bekapcsolás
01 : Aktív
01 : Változó
02 : Fix
00 : Használaton kívül
01 : Használatban
00 : Automatikus
01 : Kézi

5

Egység iránya

05

6

Gyors frissítési prioritás

06

7

Master (főegység) beállítás

07

8

Felülírási beállítás

08

9

Dry contact

09

10

3 perces késleltetés feloldása

10

11

Zónaállapot

11

12
13

Párásítás egyszerű
szellőztetéshez
Párásítás fűtési módú
szellőztetéshez

MAGYAR

Telepítési beállítás – Tesztüzem mód

2) Általános szellőztető egység

13
14

<Példa>

Funkciókód

jEgyes elemek a termék funkciókészletétől függően nem feltétlenül jelennek meg.

ESP-lépés

ESP-érték

3 másodpercig tartó megnyomásával
1 Amegnyithatja
a távvezérlő beállítási módját.
- Ha csak rövid időre nyomja meg egyszer,
a felhasználói beállítási módba jut.
A biztonság kedvéért tartsa nyomva
3 másodpercnél hosszabb ideig.
- RAC egység esetén törölje a bal, illetve
jobb légáramirányt.

Funkció kódja

Aktív

beállítási érték villog a jelzőképernyő
2 Aalsó„01”részén.

3 Az indításhoz nyomja meg az

gombot.

tesztüzem közben megnyomja az alábbi
4 Ha
gombok bármelyikét, azzal leállítja a
tesztüzemet.
- Üzemmódválasztó, hőmérséklet fel/le,
légáramintenzitás, légáram iránya, illetve
indítás/leállítás gomb.

10 Új, széles kijelzőjű vezetékes távvezérlő

Telepítési és használati útmutató 11
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Telepítési útmutató

Telepítési útmutató

Ezt a funkciót kell használni a központi vezérlés csatlakoztatásához.
Részletes leírást a központi vezérlő kézikönyvében olvashat.

1

Telepítési beállítás – E.S.P.
Ez a funkció szolgál az egyes légáramerősségi szintekhez tartozó légáramerősségek
meghatározásáért, azaz megkönnyíti a telepítést.

A
3 másodpercig tartó
megnyomásával megnyithatja
a távvezérlő beállítási módját.

• Az ESP helytelen beállítása a légkondicionáló hibás működéséhez vezethet.
• Ezt a beállítási műveletet kizárólag képzett szakember végezheti el.

- Ha csak rövid időre nyomja meg
egyszer, a felhasználói beállítási módba
jut. A biztonság kedvéért nyomja meg
3 másodpercnél hosszabb ideig.

2

1

Ha a
gomb segítségével címbeállítási
módba lép, azt az alábbi képen látható jelzés mutatja.

A
3 másodpercig tartó megnyomásával
megnyithatja a távvezérlő beállítási
módját.
- Ha csak rövid időre nyomja meg
egyszer, a felhasználói beállítási módba
jut. A biztonság kedvéért nyomja meg
3 másodpercnél hosszabb ideig.

Beltéri
egység
száma
Csoport száma
Funkció kódja

3

MAGYAR

Telepítési beállítás – A központi vezérlő címének megadása

2

Ha az ESP beállítási menübe lép a
segítségével, azt az alábbi képen is látható
jelzés mutatja.

Adja meg a csoport számát a
segítségével. (0~F)
ESP-lépés
Funkció kódja

Funkciókód, ESP-kód

4

Lépjen a beltéri egység számának megadására
a
segítségével.

5

Adja meg a beltéri egység számát
a
segítségével.

6

A mentéshez nyomja meg
az
gombot.

7

A beállítási módból való kilépéshez nyomja
meg az
gombot.
h A készülék a beállítást követően
automatikusan kilép a beállítási módból,
ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép
ki, a módosított érték nem jelenik meg
a beállítások között.

12 Új, széles kijelzőjű vezetékes távvezérlő

ESP-érték

3

A
segítségével válassza ki az ESP
ventilátor fokozatát. (01: nagyon alacsony,
02: alacsony, 03: közepes,
04: magas, 05: nagyon magas)

4

A
gomb segítségével térhet át az
ESP-érték beállítására.
(Az eszköz kiszállításakor
ez az érték 000.)

5

Az ESP-érték beállításához használja a
gombot.

ESP-érték

(Az ESP-érték 1 és 255 közé
eshet, ahol az 1 legkisebb,
a 255 a legnagyobb lehetséges
érték.)

• Ha az ESP-érték megadása olyan eszközön történik, amelynek nincs nagyon alacsony
légáramintenzitású vagy nagyon erős légáramintenzitású működési módja, akkor nem
feltétlenül működik.

Telepítési és használati útmutató 13

HUN_MFL62129202 2012.05.02. 14:54 Page 14

Telepítési útmutató

Telepítési útmutató

Funkciókód, ESP-kód

7

A mentéshez nyomja meg az

8

A kilépéshez nyomja meg az
gombot.
h A készülék a beállítást követően
automatikusan kilép a beállítási módból,
ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.

Telepítési beállítás – Termisztor
Ez a funkció a szobahőmérséklet megállapításához használt hőmérséklet-érzékelő kiválasztására szolgál.

1

gombot.

A
3 másodpercig tartó megnyomásával
megnyithatja a távvezérlő beállítási
módját.
- Ha csak rövid időre nyomja meg
egyszer, a felhasználói beállítási
módba jut. A biztonság kedvéért
nyomja meg 3 másodpercnél hosszabb ideig.

2

Lépjen a szobahőmérséklet-érzékelő
kiválasztási menüjébe a
segítségével az
alábbi ábrán láthatónak megfelelően.

3

Állítsa be a termisztor beállításértékét
a
gomb segítségével. (01: Távvezérlő,

h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép
ki, a módosított érték nem jelenik meg
a beállítások között.

ESP-érték

02: Beltéri, 03: 2TH)

• Ügyeljen rá, hogy ne módosítsa minden egyes ventilátorfokozat ESP-értékét.
• Egyes termékeknél nem működik az ESP-érték megadása a nagyon alacsony, illetve
a legerősebb fokozat esetében.

Funkció kódja

• Az ESP-érték a termékhez tartozó, megadott tartományban használható.

Termisztorbeállítás

4

A mentéshez nyomja meg az
gombot.

5

A beállítási módból való kilépéshez nyomja
meg az
gombot.
h A készülék a beállítást követően
automatikusan kilép a beállítási módból,
ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép
ki, a módosított érték nem jelenik meg
a beállítások között.

<Termisztor táblázata>
Hőmérséklet-érzékelő kiválasztása
01

Távvezérlő

02

Beltéri egység

Működtetés a távvezérlőben található hőmérséklet-érzékelő jelei alapján
Működtetés a beltéri egység hőmérséklet-érzékelőjének jelei alapján
Hűtés

03

Funkció

2TH

Működtetés a beltéri egység, illetve a vezetékes távvezérlő által mért
hőmérsékleti értékek alapján, a nagyobb értéket figyelembe véve.
(Egyes típusok az alacsonyabb hőmérsékleti érték alapján működnek.)

Fűtés

Működtetés a beltéri egység, illetve a vezetékes távvezérlő által mért
hőmérsékleti értékek alapján, a kisebbik értéket figyelembe véve.

jA 2TH mód különböző működési karakterisztikát jelent az egyes termékeknél.

14 Új, széles kijelzőjű vezetékes távvezérlő

Telepítési és használati útmutató 15

MAGYAR

6

Válassza ki újra az ESP ventilátorfokozatot
a
gomb segítségével, és adja meg az
ESP-értéket 4-es és 5-ös értéknek az egyes
légáramokra vonatkozóan.
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Telepítési útmutató

Ez a funkció a ventilátor légáramának a belmagasság függvényében történő szabályozására szolgál
(mennyezetre szerelt típusok esetében).

1

2

3

Telepítési beállítás – Állandó nyomás beállítás
Ez a funkció kizárólag a csővezetékes típusokra vonatkozik. Ennek beállítása más esetben hibás
működéshez vezet.

A
3 másodpercig tartó megnyomásával
megnyithatja a távvezérlő beállítási
módját.
- Ha csak rövid időre nyomja meg
egyszer, a felhasználói beállítási módba
jut. A biztonság kedvéért nyomja meg
3 másodpercnél hosszabb ideig.
Lépjen a mennyezetmagasság kiválasztási
menüjébe a
segítségével az alábbi ábrán
láthatónak megfelelően.

Állítsa be a mennyezetmagasság
beállításértékét a
gomb segítségével.
(01:Alacsony, 02:Közepes,
03:Magas, 04:Nagyon magas)

1

A
gomb 4 másodpercig
történő nyomva tartásával lépjen a
telepítésibeállítási módba (ekkor
az időmérő szegmens „01:01”
értéket mutat).

2

A
gomb többszöri megnyomása esetén
az állandó nyomás választómenüjébe jut,
ahogyan az az alábbi ábrán is látható.

3

Válassza ki az állandó nyomás értékét
a
segítségével.
(01:V-M, 02:F-M, 03:V-A, 04:F-A)

Funkció kódja
Funkció kódja

Nyomás

Termisztorbeállítás

4

A mentéshez nyomja meg az
gombot.

5

A beállítási módból való kilépéshez nyomja
meg az
gombot.
h A készülék a beállítást követően
automatikusan kilép a beállítási módból,
ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép
ki, a módosított érték nem jelenik meg
a beállítások között.

4

A mentéshez nyomja meg az
gombot.

5

A beállítási módból való kilépéshez nyomja
meg az
gombot.
h A készülék a beállítást követően
automatikusan kilép a beállítási módból,
ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép
ki, a módosított érték nem jelenik meg
a beállítások között.

<Belmagasság-kiválasztási táblázat>
Mennyezet magassága

Leírás

<Állandó nyomás beállításértékek táblázata>

01

Alacsony

A beltéri légáramintenzitás csökkentése 1 fokozattal a normál szinthez képest

02

Közepes

A beltéri légáramintenzitás beállítása normál szintre

Zónaállapot

Normál ESP-érték

03

Magas

A beltéri légáramintenzitás növelése 1 fokozattal a normál szinthez képest

01

V-M

Változó

Magas

04

Nagyon magas

A beltéri légáramintenzitás növelése 2 fokozattal a normál szinthez képest

02

F-M

Fix

Magas

03

V-A

Változó

Alacsony

04

F-A

Fix

Alacsony

• A mennyezetmagasság beállításának lehetősége csak néhány terméknél érhető el.
• A „Nagyon magas” beállítási lehetőség nem feltétlenül létezik (ez a beltéri egységtől függ).
• További részleteket a termék kézikönyvében olvashat.

16 Új, széles kijelzőjű vezetékes távvezérlő

Funkció

Nyomásérték kiválasztása

Telepítési és használati útmutató 17

MAGYAR

Telepítési beállítás – A belmagasság kiválasztása
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Ez a funkció a csoportos vezérlés, illetve a 2 távvezérlős irányítás beállításainak megadására szolgál.

1

A
3 másodpercig tartó megnyomásával
megnyithatja a távvezérlő
beállítási módját.
- Ha csak rövid időre nyomja meg
egyszer, a felhasználói beállítási módba
jut. A biztonság kedvéért nyomja meg
3 másodpercnél hosszabb ideig.

2

A
gomb többszöri megnyomása esetén
a master/slave választómenübe jut, ahogyan
az az alábbi ábrán is látható.

3

A
gomb segítségével jelölje ki
a Master/Slave értéket.
(00: Slave (szolgaegység),
01 : Master (főegység))

Funkció kódja

4
5

Telepítési beállítás – Felülírási master/slave beállítás
A felülírási master/slave kiválasztási funkció a különféle üzemmódú működés megakadályozását
szolgálja a Multi-V 7 sorozatnál újabb termékeknél. Slave (szolgaegység) beállítás esetén blokkolja
a kültéri egység ciklusával ellentétes működést (hűtés/fűtés).

Slave (szolgaegység)

2

A
gomb többszöri megnyomása esetén
a felülírási master/slave választómenübe jut,
ahogyan az az alábbi ábrán is látható.

3

A
gomb segítségével jelölje ki
a Master/Slave értéket.
(00: Slave (szolgaegység),
01: Master (főegység))

Funkció kódja

A mentéshez nyomja meg az
gombot.

Master/slave

4

A mentéshez nyomja meg
az
gombot.

5

A beállítási módból való kilépéshez nyomja
meg az
gombot.

A beállítási módból való kilépéshez nyomja
meg az
gombot.

h A készülék a beállítást követően
automatikusan kilép a beállítási módból,
ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.

h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép
ki, a módosított érték nem jelenik meg
a beállítások között.

Master (főegység)

A
3 másodpercig tartó megnyomásával
megnyithatja a távvezérlő
beállítási módját.
- Ha csak rövid időre nyomja meg
egyszer, a felhasználói beállítási módba
jut. A biztonság kedvéért nyomja meg
3 másodpercnél hosszabb ideig.

Master/slave érték

h A készülék a beállítást követően
automatikusan kilép a beállítási módból,
ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.

Távvezérlő

1

Funkció
A beltéri egység a csoportos vezérlést főegységként irányító távvezérlő
utasításai szerint működik.
(A főegység mód beállítása a termék kiszállításakor történik.)
Csoportos vezérlés esetén egy (master, azaz főegységként beállított
távvezérlő) kivételével minden távvezérlőt szolgaegység módba kell állítani.

hRészletes leírást a „csoportos vezérlés” részben olvashat.

h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép
ki, a módosított érték nem jelenik meg
a beállítások között.

hA felülírási master/slave kiválasztási funkció csak abban az esetben használható, ha a termék a
Multi-V 7 sorozat utáni modell.

• Ha a beállítása Felülírási slave,

ikon
jelenik meg az LCD-kijelző ablakában. (lásd: 1. ábra)

• Csoportos vezérlés esetén az alapvető működtetési beállítások, az alacsony/közepes/magas
légáramerősség, a távvezérlő zárolási beállítása, az időbeállítások és más funkciók korlátozottak
lehetnek.

18 Új, széles kijelzőjű vezetékes távvezérlő

1. ábra

Telepítési és használati útmutató 19
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Telepítési beállítás – Távvezérlő master/slave beállítása
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A dry contact mód az a funkció, amely külön vásárolt/beállított dry contact készülék esetében
használható.
3 másodpercig tartó megnyomásával
1 Amegnyithatja
a távvezérlő beállítási
módját.
- Ha csak rövid időre nyomja meg
egyszer, a felhasználói beállítási módba
jut. A biztonság kedvéért nyomja meg
3 másodpercnél hosszabb ideig.
gomb többszöri megnyomása esetén
2 Aa távvezérlő
dry contact beállítási
menübe lép, az alábbi ábrán látható módon.

Telepítési beállítás – Zónaállapot
Ez a funkció szolgál a beltéri egység légáramának változó, illetve rögzített értékre állítására.
- Változó : Komp. BE, beállított légáram. Komp. KI, gyenge légáram.
- Rögzített : Komp. BE, beállított légáram. Komp. KI, beállított légáram.
3 másodpercig tartó megnyomásával
1 Amegnyithatja
a távvezérlő
beállítási módját.
- Ha csak rövid időre nyomja meg
egyszer, a felhasználói beállítási módba
jut. A biztonság kedvéért nyomja meg
3 másodpercnél hosszabb ideig.
a mennyezetmagasság kiválasztási
2 Lépjen
menüjébe a
segítségével az alábbi ábrán
láthatónak megfelelően

a dry contact beállítást a
3 Válasszagomb
megnyomásával.
(00 : Kézi, 01 : Automatikus)

Funkció kódja

Dry contact
beállításérték

nyomja meg
4 Aazmentéshez
gombot.

módból való kilépéshez nyomja
5 Amegbeállítási
az
gombot.
h A készülék a beállítást követően
automatikusan kilép a beállítási módból,
ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép
ki, a módosított érték nem jelenik meg
a beállítások között.

u Mi az a dry contact?

segítségével válassza ki
3 Aa zónaállapotgombrögzítési
módot.

(01: Változó, 02: Fix)

Funkció kódja

Zónaállapot rögzítési mód

nyomja meg
4 Aazmentéshez
gombot.

módból való kilépéshez nyomja
5 Amegbeállítási
az
gombot.
h A készülék a beállítást követően
automatikusan kilép a beállítási módból,
ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép
ki, a módosított érték nem jelenik meg
a beállítások között.

Szállodai kulcskártyához, illetve érzékszervhez hasonló dolog, amely érintkezési jelforrásként
működik rendszerbe kötött légkondicionáló használatakor.

• További részleteket a dry contact eszköz kézikönyvében olvashat.

20 Új, széles kijelzőjű vezetékes távvezérlő
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Telepítési beállítás – Dry contact mód beállítás
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Telepítési útmutató

Telepítési útmutató

Ez a funkció a kijelzett értékek mértékegységét váltja a Celsius-fok és a Fahrenheit-fok között.
(Kizárólag az USA piacra optimalizálva.)

1

A
3 másodpercig tartó megnyomásával
megnyithatja a távvezérlő beállítási
módját.
- Ha csak rövid időre nyomja meg
egyszer, a felhasználói beállítási
módba jut.
A biztonság kedvéért nyomja meg 3
másodpercnél hosszabb ideig.

2

Telepítési beállítás – Zónatípus beállítás
Ez a funkció csak bizonyos termékeknél érhető el.
Lehetőség van új típusú zóna megadására, illetve a termék valamely régebbi zónájának megadására
is a csillapító vezérlő telepítéséhez.

FIGYELEM
A zónasorszám helytelen megadása esetén a termék hibásan működhet, különösen a zónavezérlés területén.
Ezt a funkciót kizárólag képzett szakember állíthatja be.

1

A 12-es funkciókód kiválasztásához ismételten
nyomja meg a
gombot.

A
3 másodpercig tartó
megnyomásával megnyithatja a
távvezérlő beállítási módját.
- Ha csak rövid időre nyomja meg
egyszer, a felhasználói beállítási módba jut.
A biztonság kedvéért nyomja meg
3 másodpercnél hosszabb ideig.

Funkció kódja

beállításérték

Példa: Fahrenheit mértékegység beállítása

3

2

A 13-es funkciókód kiválasztásához ismételten
nyomja meg a
gombot.

A
gombok megnyomásával válassza
ki a hőmérséklet mértékegységét.
Funkció kódja

(00: Celsius, 01: Fahrenheit)

Zónatípus értéke

Példa: az „új” zónatípus beállítása

4

5

3

A zónatípus kiválasztásához nyomja meg
a
gombot (00:régi, 01:új)

4

A mentéshez vagy a feloldáshoz nyomja meg
az
gombot.

5

A kilépéshez nyomja meg az
gombot, illetve a rendszer
automatikusan kilép, ha 25
másodpercig nincs gombnyomás.

A mentéshez vagy a feloldáshoz nyomja meg
az
gombot.

A kilépéshez nyomja meg az
gombot, illetve a rendszer
automatikusan kilép, ha 25
másodpercig nincs gombnyomás.

hA

minden egyes megnyomása Fahrenheit-módban a hőmérsékleti érték 2 fokos
emelkedését/csökkenését eredményezi.

22 Új, széles kijelzőjű vezetékes távvezérlő
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Telepítési beállítás – Celsius / Fahrenheit váltás
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Telepítési útmutató

Telepítési útmutató

Ez a funkció csak bizonyos termékeknél érhető el.
A zónasorszám a telepített zónák számának megadására szolgál. Lehetőség van arra, hogy
kizárólag új típusú zónára vonatkozzon a vezérlés
3 másodpercig tartó
1 Amegnyomásával
megnyithatja a
távvezérlő beállítási módját.
- Ha csak rövid időre nyomja meg
egyszer, a felhasználói beállítási
módba jut. A biztonság kedvéért nyomja
meg 3 másodpercnél hosszabb ideig.
14-es funkciókód kiválasztásához ismételten
2 Anyomja
meg a
gombot.

Funkció kódja

Telepítési beállítás – Kiegészítő funkció beállítás
A beltéri egység beállítási lehetősége újonnan telepített légtisztító / fűtő / párásító / fel-le mozgatható
rács / szellőztető készlet / kiegészítő fűtő esetén, illetve telepített egység eltávolítása esetén.
3 másodpercig tartó megnyomásával
1 Amegnyithatja
a távvezérlő
beállítási módját.
- Ha csak rövid időre nyomja meg
egyszer, a felhasználói beállítási módba
jut. A biztonság kedvéért nyomja meg
3 másodpercnél hosszabb ideig.
többszöri megnyomása esetén
2 Aa kijelöltgombbeállításkódra
lép, ahogyan
az az alábbi ábrán is látható.
Funkció
Plazmás tisztítás
Elektromos fűtés
Párásító
Emelőrács
Szellőztető készlet
Kiegészítő fűtés

Telepített zóna sorszáma

Példa: a „2”-es zóna számának beállítása

3

Válassza ki a zóna számát a
megnyomásával (02~04 : a telepített
zóna száma)

Kód
20
21
22
23
24
25

ki az egyes
3 Válassza
üzemmódok aktuális állapotát
a

gomb segítségével.

(00: nincs telepítve, 01: telepítve)

Funkció kódja

vagy a feloldáshoz nyomja
4 Amegmentéshez
az
gombot.

Aktuális állapot

mentéshez nyomja meg az
4 Agombot.

módból való kilépéshez nyomja
5 Amegbeállítási
az
gombot.

5

A kilépéshez nyomja meg az
gombot, illetve a rendszer
automatikusan kilép, ha 25
másodpercig nincs gombnyomás.

24 Új, széles kijelzőjű vezetékes távvezérlő

h A készülék a beállítást követően
automatikusan kilép a beállítási módból,
ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép
ki, a módosított érték nem jelenik meg
a beállítások között.
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Telepítési beállítás – Zónasorszám beállítás
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Használati útmutató

Használati útmutató

A helyiséget kellemes és friss légárammal gyorsan lehűti

Normál működés – Normál hűtés
A helyiséget kellemes és tiszta légárammal hűti.

1 Akapcsoljagombbe amegnyomásával
beltéri egységet.
válassza
2 Aa hűtésisegítségével
üzemmódot.

1

A
gomb megnyomásával
kapcsolja be a beltéri egységet.

2

A
segítségével válassza
a hűtési üzemmódot.

3

Nyomja folyamatosan a
gombot mindaddig, amíg meg nem
jelenik a „Po” jelzés.

be a kívánt hőmérsékletet
3 Állítsa
a
gomb segítségével.
A
gomb megnyomásával
ellenőrizze a szobahőmérsékletet.
Ha a szobahőmérsékletnél magasabb
hőfokot állít be, akkor csak
szellőztető légáramot bocsát ki
a készülék, hűtést nem végez.

h Hőmérséklet-tartomány megadása : 18–30˚C (64–86˚F)

Mi az a Gyors hűtés?
• Kívánt hőmérséklet: Po (valójában 18°C)
• Légáram: intenzív légáram
• Légáram iránya: léghűtési helyzetben rögzített

}

Működésével gyorsan csökkenti a
helyiség hőmérsékletét.

hNéhány termék nem kínál gyors hűtési akciót.

Normál működés – Fűtés üzemmód
Meleg légáramlatot juttat a beltérbe.

1

A
gomb megnyomásával
kapcsolja be a beltéri egységet.

2

A
megnyomásával válassza ki
a fűtési üzemmódot.
(A beltéri hőmérséklet ellenőrzéséhez
nyomja meg a szobahőmérséklet gombját.)

3

Állítsa be a kívánt hőmérsékletet
gomb segítségével.
a
Ha az elérni kívánt hőmérséklet
alacsonyabb a szobahőmérsékletnél,
kizárólag szellőztető jellegű légáram
tapasztalható.

• A fűtőeszköz kizárólag a hűtő-fűtő modellek esetében működik.
• A csak hűtésre alkalmas modellek nem végeznek fűtést.

26 Új, széles kijelzőjű vezetékes távvezérlő
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Normál működés – Gyors hűtés

Használati útmutató

HUN_MFL62129202 2012.05.02. 14:54 Page 28

Használati útmutató

Használati útmutató

MAGYAR

Normál működés – Párátlanítás üzemmód

Normál működés – Automatikus működés üzemmód

Csökkenti a páratartalmat a levegő enyhe hűtése közben.

1

A
gomb megnyomásával
kapcsolja be a beltéri egységet.

gomb megnyomásával
2 Azlépjen páramentesítési
módba.

1

A
gomb megnyomásával
kapcsolja be a beltéri egységet.

2

A
segítségével válassza
a mesterséges intelligencia módot.

3

A hőmérsékletet
a jobb oldali ábrán
látható módon
módosíthatja a
hűtésre és fűtésre
alkalmas készülékeknél.

4

A csak hűtést
végző készülékek
esetében, a jobb
oldali képen is
látható módon
változtathatja a
hőmérsékletet hidegtől
a meleg felé, „-2” és „2”
között, „00” középértékkel.

Ebben az üzemmódban nincs lehetőség
a hőmérséklet-beállítás módosítására.

3

A
gomb segítségével válaszon
a légáramintenzitások közül:
lágy ¤ gyenge ¤ közepes ¤ erős
¤ automatikus.
(A párátlanítási üzemmód kezdeti
légáramintenzitása „gyenge”.)

• Esős időszakban, illetve magas páratartalmú éghajlat esetén lehetőség van a hűtés és a párátlanítás
egyidejű alkalmazására, így a levegő nedvességtartalma hatékonyan eltávolítható érdekében.

• A típustól függően előfordulhat, hogy a légáramerősséget nem lehet állítani ebben az
¤

üzemmódban.

Normál működés – Légkeverés üzemmód
A beltéri levegőt mozgatja át, és nem hideg légáramot hoz létre.

1

Hideg
Hűvös
Megfelelő
Meleg
Nagyon meleg

A
gomb megnyomásával
kapcsolja be a beltéri egységet.

2

A
segítségével válassza
a ventilátor módot.

3

A
gomb minden megnyomásával
légáram-intenzitást választhat
a következő sorrendben:
Nagyon alacsony ¤ Alacsony ¤
Közép ¤ Magas ¤ Nagyon magas.
Szellőztetés működtetésekor az AHU
kompresszora nem dolgozik.

Automatikus működés üzemmódú használat közben:
• Lehetőség van a VENTILÁTORSEBESSÉG gomb használatára
• Kézzel át lehet váltani más üzemmódra.

• A szellőztetési üzem nem hideg légáramot állít elő, hanem általános légkeverést.
• A megmozgatott légtömeg hőmérséklete megegyezik a szoba hőmérsékletével, az egyetlen
funkció a beltéri levegő keringtetése.

• A típustól függően előfordulhat, hogy a légáramerősséget nem lehet állítani ebben az
üzemmódban.

28 Új, széles kijelzőjű vezetékes távvezérlő
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Használati útmutató

Használati útmutató

Hőmérséklet beállítása

1

Lehetőség van a kívánt hőmérséklet egyszerű
megadására.
• A hőmérsékletérték megadásához használja
a
gombot.

Normál működés – Légáram beállítás
Légáramerősség : Egyszerűen beállíthatja a kívánt
légáramerősséget.

1

: Hőmérséklet növelése egyszeri
nyomásra

• Szobahőmérséklet: Megadja az aktuális
szobahőmérsékletet.
• Beállított hőmérséklet: Mutatja a felhasználó
által beállítani kívánt hőmérsékletet.

Adja meg a légáramerősség
beállítást a légáramerősség gomb
segítségével.
• A légáramerősség gombjának minden
megnyomásával a a légáramintenzitás
következő szintjére lép a következő
sorrendben: „lágy ¤ gyenge ¤ gyenge
közepes ¤ közepes ¤ közepesen erős
¤ erős ¤ max ¤ automatikus”.
• A termék funkciókészletétől függően
előfordulhat, hogy némelyik menüelem nem
érhető el.
• A funkció részletes leírásához olvassa el
a termék kézikönyvét.

: Hőmérséklet csökkentése egyszeri
nyomásra

Hűtési üzemmód:
- A hűtési üzemmód nem működik,
ha a kívánt hőmérséklet magasabb
a szobahőmérsékletnél. Csökkentse
a kívánt hőmérsékleti értéket.
Fűtési üzemmód:
- A fűtési üzemmód nem működik, ha
a beállított hőmérséklet alacsonyabb
a szobahőmérsékletnél. Adjon meg
magasabb hőmérsékleti értéket.

Szobahőmérséklet ellenőrzése

1

Légáram iránya : Egyszerűen módosíthatja a kívánt
légáramirányt.

1

Válassza ki a kívánt légáramirányt
az
gomb segítségével.
A következő légáramirányok közül
választhat a
gomb segítségével:
kellemes áramlat ¤ fel/le és jobbra/balra
¤ jobbra/balra ¤ részlegesen végrehajtott

kódsorfel/le.
Előfordulhat, hogy a termék funkciókészlete
miatt egyes irányokat nem lehet választani.
Részletes leírást a termék kézikönyvében
olvashat.

A
megnyomásakor a kijelzőn 5
másodpercig a szobahőmérséklet szerepel.
5 másodperc után ismét kívánt hőmérsékleti
érték látható.
A távvezérlő helyétől függően előfordulhat,
hogy a valódi szobahőmérséklet, és a kijelzett
érték nem egyezik.

• Hűtési üzemmódban 18 és 30 °C közötti, fűtési üzemmódban pedig 16 és 30 °C közötti
hőmérsékletet választhat.
• A javasolt különbség 5 °C a beltéri és a kültéri hőmérséklet között.

30 Új, széles kijelzőjű vezetékes távvezérlő
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Normál működés – Hőmérséklet-beállítás / szobahőmérséklet ellenőrzése
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Használati útmutató

Használati útmutató

Ez a funkció testérzékelő segítségével szabályozza a légáram irányát (közvetlen vagy indirekt).
A közvetlen/indirekt légáram beállításának menete

1
2

Nyomja meg a

gombot.

A közvetlen/indirekt légáram ikonja
villog a kijelzőn, a
megnyomására
pedig közvetlen/indirekt légáram
ikonjának villogása megszűnik, és
beállítási módra vált a rendszer.

közvetlen légáram

A közvetlen/indirekt légáram visszavonásának módja

1 Nyomja meg a

gombot.

közvetlen/indirekt légáram ikonja
2 Avillog
a kijelzőn, majd a
gomb megnyomására eltűnik
a közvetlen/indirekt légáram ikonja,
a funkció pedig leáll.
megnyomásával kilép
3 Aza beállítási
módból.
h A készülék a beállítást követően
automatikusan kilép a beállítási módból,
ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép
ki, a módosított érték nem jelenik meg
a beállítások között.

indirekt légáram

3

Az
gomb megnyomásakor
a rendszer kilép a beállítási módból.

közvetlen légáram

indirekt légáram

• A közvetlen/indirekt légáram funkció olyan kiegészítő funkció, amely nem feltétlenül
érhető el az adott modellben.
• A közvetlen/indirekt légáram funkció kizárólag működő eszköz esetében használható.

32 Új, széles kijelzőjű vezetékes távvezérlő
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Részfunkció – Közvetlen légáram / indirekt légáram
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Használati útmutató

Használati útmutató

Csak a párásításra alkalmas termékek képesek alkalmazni.

Részfunkció – Párásítás
Csak a párásításra alkalmas termékek képesek alkalmazni.

A levegőtisztítás beállításának menete

1
2

meg ismételten a
1 Nyomja
gombot, amíg el nem kezd villogni
az

Nyomja meg többször a
gombot, amíg a
ikon villogni
kezd.

PÁRÁSÍTÓT az
gomb segítségével
2 Akapcsolhatja
be és ki (a ikon

A
gombbal működtetheti, illetve állíthatja
le a plazmás légtisztítás funkciót.

megjelenik a BEÁLLÍTÁS üzemmódban,
illetve eltűnik az onnan való kilépéskor.)

(A
ikon megjelenik/eltűnik
a
kijelzőterületen
a kiválasztás szerint.)

3

kilépéshez nyomja meg az
3 Agombot.
h A készülék a beállítást követően
automatikusan kilép a beállítási módból,
ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép
ki, a módosított érték nem jelenik meg
a beállítások között.

A beállítás végrehajtása után
a kilépéshez nyomja meg
az
gombot.

h A készülék a beállítást követően automatikusan
kilép a beállítási módból, ha 25 másodpercen át
nincs gombnyomás.
h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép ki,
a módosított érték nem jelenik meg
a beállítások között.

ikon.

• A párásítás funkció olyan kiegészítő funkció, amely nem feltétlenül érhető el az adott
modellben.

• A levegőtisztítási funkció olyan kiegészítő funkció, amely nem feltétlenül érhető el az adott
modellben.
• A levegőtisztítási funkció kizárólag működő eszköz esetében használható.
• Ha független légtisztítási üzemet kíván futtatni, a levegőtisztítást a szellőztetési üzem
indítógombjának megnyomásával.

34 Új, széles kijelzőjű vezetékes távvezérlő
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Részfunkció – Plazmás tisztítás
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Használati útmutató

Használati útmutató

Ez a funkció a fűtési teljesítmény növelésére szolgál az elektromos fűtés bekapcsolásával.
Kizárólag fűtési üzemmódban használható.

Részfunkció – Energiatakarékos hűtési funkció
Az energiatakarékos levegőhűtési funkció növeli a használat közbeni komfortérzetet és a
gazdaságosságot a kívánt hőmérséklet működés közbeni állításával.

1

Nyomja meg ismételten a
gombot, amíg el nem kezd villogni
az
ikon.

1

Nyomja meg ismételten a
gombot, amíg el nem kezd villogni
az
ikon.

2

Az ELEKTROMOS FŰTÉST az
gomb segítségével kapcsolhatja be
és ki (a ikon megjelenik
a BEÁLLÍTÁS üzemmódban, illetve
eltűnik az onnan való kilépéskor.)

2

Az energiatakarékos funkciót az
gomb megnyomásával hozhatja
működésbe, illetve kapcsolhatja ki.

3

(Az energiatakarékos funkció kikapcsolásához
lépjen az energiatakarékossági menüre
a
megnyomásával, majd az
megnyomására eltűnik az energiatakarékos
funkció ikonja, és a funkció kikapcsolódik.)

A kilépéshez nyomja meg az
gombot.
h A készülék a beállítást követően
automatikusan kilép a beállítási
módból, ha 25 másodpercen át nincs
gombnyomás.

3

A kilépéshez nyomja meg az
gombot.
h A készülék a beállítást követően
automatikusan kilép a beállítási módból,
ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.

h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép
ki, a módosított érték nem jelenik meg
a beállítások között.

h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép
ki, a módosított érték nem jelenik meg
a beállítások között.

• A fűtési funkció olyan kiegészítő funkció, amely nem feltétlenül érhető el az adott modellben.
• A bekapcsolt kiegészítő fűtés funkcióval működő beltéri egység a fűtési műveletet automatikusan
jelzi a (0) ikon segítségével.

• A fűtési funkció olyan kiegészítő funkció, amely nem feltétlenül érhető el az adott modellben.
• A bekapcsolt kiegészítő fűtés funkcióval működő beltéri egység a fűtési műveletet
automatikusan jelzi a (0) ikon segítségével.
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Használati útmutató

Használati útmutató

A gépi tisztítási funkció a termékhez kapcsolt tisztítóberendezés funkciója, amely a légkondicionáló
megadott időtartamú használata után automatikus szűrőtisztítást indít.

1

Nyomja meg ismételten a
gombot, amíg el nem kezd villogni
az
ikon.

2

Az
megnyomásával be- és
kikapcsolhatja az intelligens tisztítási
funkciót.

Funkcióbeállítás – Gyerekzár
Ez a funkció arra szolgál, hogy megelőzze az eszköz gondatlan használatát.

1

Nyomja meg ismételten a
gombot, amíg el nem kezd
villogni az
ikon.

2

Ha a
gombok segítségével a
„beállítás” ikon területére lép,
a „beállítás” ikon villogni kezd, és
a gyermekzár funkciót beállítja, ha ekkor
megnyomja az
gombot.

3

A gyermekzár kikapcsolásához a
gombok segítségével lépjen a „törlés” ikonra,
majd az
megnyomásával kikapcsolhatja
a gyermekzár funkciót.

4

A kilépéshez nyomja meg az
gombot.
h A készülék a beállítást követően
automatikusan kilép a beállítási módból,
ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.

h Amikor befejeződött a tisztítás, az intelligens
tisztítás jelzése automatikusan eltűnik.

h Az automatikus tisztítás kézi beállításának
törléséhez a
megnyomásával nyissa
meg az energiatakarékossági menüt, majd
az
megnyomásával eltűnik az
„automatikus tisztítás” ikonja, és a funkció
törlődik.

3

A beállítás után nyomja meg
az
gombot a kilépéshez.
h Néhány terméknél nem használható
az automatikus tisztítás kézi beállítása.

h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép ki,
a módosított érték nem jelenik meg a
beállítások között.

h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül
lép ki, a módosított érték nem jelenik meg
a beállítások között.
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Használati útmutató

A gépi tisztítási funkció a termékhez kapcsolt tisztítóberendezés funkciója, amely a légkondicionáló
megadott időtartamú használata után automatikus szűrőtisztítást indít.
Lehet kézi indítású, illetve automatikus az intelligens tisztításhoz.

1
2

Nyomja meg ismételten a
gombot, amíg el nem kezd villogni
az
ikon.
Amikor villog az
jelzés,
a funkció beállításához/törléséhez
nyomja meg az
gombot.
Állapot beállítása: az automatikus intelligens
tisztítási funkció beállítása

Funkcióbeállítás – Szűrőjelzés törlése
Ez a funkció a beltéri egység szűrőtisztítási jelzésének törlésére szolgál.
meg ismételten a
1 Nyomja
gombot, amíg el nem kezd villogni
az

ikon.

a
ikon villog, nyomja meg
2 Ha
a
gombot a kijelző tartalmának
törléséhez.

• Ha a szűrőt eltömíti a por, az csökkenti a hűtés/fűtés hatásfokát, és magasabb
teljesítményfelvételhez vezet. Éppen ezért mindig hajtsa végre a szűrő tisztítását a tisztítási
időközök lejártakor.
Állapot törlése: az automatikus intelligens
tisztítási funkció letiltása

3
4

hA szűrőtisztítási jelzést adott idő letelte után automatikusan törli a rendszer, külön felhasználói
művelet nélkül is.

Ha visszatért az automatikus tisztítás kézi
beállításához, a kézi beállítás törléséhez lépjen
a jobb/bal gombok segítségével a „manual”
(kézi) ikonra, majd az
megnyomásával
kikapcsolhatja a funkciót.
A kilépéshez nyomja meg az
gombot.
h A készülék a beállítást követően
automatikusan kilép a beállítási
módból, ha 25 másodpercen át nincs
gombnyomás.
h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép ki,
a módosított érték nem jelenik meg a
beállítások között.

A gépi tisztítás funkció olyan kiegészítő funkció, amely nem feltétlenül érhető el az adott
modellben.
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Használati útmutató

Ez a funkció a beltéri egység szűrőjének fel/le mozgatására szolgál tisztításhoz.

1

Nyomja meg a
gombot. Nyomja
meg a
gombot annyiszor, hogy
a ikon villogni kezdjen.

2

A
segítségével vigye lefelé a kijelölést,
majd nyomja meg az
gombot a lefelé
ikon megjelenítéséhez, és a fel/le rács
leeresztéséhez.

3

Ha a fel/le rács a kívánt helyzetbe ereszkedett,
a
segítségével jelölje ki a leállítás ikonját,
majd nyomja meg az
gombot a fel/le rács
leállításához.

4

A szűrő tisztítását követően rögzítse a szűrőt
a fel/le rácshoz, jelölje ki az emelés ikonját
a
segítségével, majd nyomja meg
az
gombot a fel/le rács emeléséhez.

5

A kilépéshez nyomja meg az
gombot.
h A készülék a beállítást követően
automatikusan kilép a beállítási módból,
ha 60 másodpercen át nincs gombnyomás.
h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép
ki, a módosított érték nem jelenik meg
a beállítások között.

• Az emelőrács funkció kizárólag az emelőráccsal rendelkező beltéri egységeknél működik.

Funkcióbeállítás – Terelőlap szögének vezérlése
Ez a funkció a kilépő légáram szögének megadására szolgál.

1

Nyomja meg ismételten a
gombot, amíg el nem kezd villogni
az ikon.

2

A
segítségével válassza ki az aktív terelőlapot.
1 / 2 / 3 / 4 / All (mind) / Standard (normál)
Jelölje ki a terelőlap szémét a
segítségével.
h Terelőlap száma: 1, 2, 3, 4, All (mind) vagy
Standard (normál)
- A kiválasztott terelőlap működik.
- Ellenőrizze a terelőlap működését.
- Az összes terelőlap szögének beállításához
válassza az „All” (mind) értéket.
- A gyári alapértékekhez való visszatéréshez
válassza a „Standard” (normál) értéket.

3

A légáram szögét a
segítségével
választhatja ki, majd nyomja meg az
gombot.
- A légáramirányok szélső értékét 5, ill. 6
szintre lehet módosítani a terméktől függően.
- Ha a „Standard” (normál) értéket választja
terelőlapszámként, a légáram irányszöge
nem változik.

4

Adja meg a többi terelőlap szögét is
a fentiekhez hasonlóan.
h Egyes termékekben csak 1-es és 2-es
terelőlap található (a típustól product
függően).

5

A kilépéshez nyomja meg az
gombot.
h A készülék a beállítást követően
automatikusan kilép a beállítási módból,
ha 60 másodpercen át nincs gombnyomás.
h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép
ki, a módosított érték nem jelenik meg
a beállítások között.
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6

A beállítási folyamat befejezéséhez
és aktívvá tételéhez nyomja meg
az
gombot. (A légáramirányítási
funkcióból kilép a terelőlap szögének
állításakor.)

7

A kilépéshez nyomja meg az
gombot, illetve a rendszer
automatikusan kilép, ha 25
másodpercig nincs gombnyomás.
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Használati útmutató

Funkcióbeállítás : Zónavezérlés

A hőmérséklet módosítása funkció mesterséges intelligencia segítségével a hűtési és fűtési
üzemmódok automatikus kezelését végzi az aktuális hőmérséklet függvényében.

1

Nyomja meg ismételten a
amíg el nem kezd villogni
az
ikon.

gombot,

1

Nyomja meg ismételten a
gombot, amíg el nem kezd villogni
az
ikon.
Például az 1-es és a 3-as zóna bekapcsolása.

2 h A hőmérsékletérték átállítása: 1~7
A váltáshoz nyomja meg a

Segítségével ki-, illetve bekapcsolhatók az egyes zónák.

gombot.

folyamat befejezéséhez
3 Aésbeállítási
aktívvá tételéhez nyomja meg az
gombot.

2

Nyomja meg a
gombot a be- vagy
kikapcsolni kívánt zóna kiválasztásához.

3

A
gomb megnyomásával kapcsolja
be vagy ki a zónát.

4

Másik zóna kiválasztásához nyomja meg
a
gombot, majd a
megnyomásával
ki- vagy bekapcsolható a zóna.

5

A kilépéshez nyomja meg az
gombot, illetve a rendszer
automatikusan kilép, ha 25
másodpercig nincs gombnyomás.

kilépéshez nyomja meg az
4 Agombot,
illetve a rendszer
automatikusan kilép, ha 25
másodpercig nincs gombnyomás.
h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül
lép ki, a módosított érték nem jelenik meg
a beállítások között.

h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül
lép ki, a módosított érték nem jelenik meg
a beállítások között.
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Használati útmutató

1

Nyomja meg a funkcióbeállítás
gombját. A funkcióbeállítási gomb
többszöri megnyomása esetén az
időbeállítás menübe jut.

7

A
gomb megnyomásával lépjen
percbeállítási módba. (A percérték szegmense
villogni kezd.)

8

Adja meg a perc beállításértékét a
gomb segítségével.

9

A beállítás befejezéséhez nyomja
meg az
gombot.

Az időbeállítás ikonja megjelenik, és a dátum
az aktuális időértékkel villog a kijelzőn.
Pl. Az aktuális idő módosítása
Hétfő / de. 10:20-ra.

2

3

Nyomja meg a
nap megadásához.

gombot az aktuális

A
gombot megnyomva váltson az AM/PM
(de/du) beállítási módra (villogni kezd az
„AM/PM” szegmens).

10
4

Állítsa be az AM/PM (de/du)
értéket a
gomb
segítségével.

5

A
gombot megnyomva váltson az óra
beállítási módjára. (Villogni kezd az óraérték
szegmense.)

6

Állítsa be az óraértéket a
segítségével.
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A beállítási módból való
kilépéshez nyomja meg az
gombot.
(Ha a nem fejezte be az adatok megadását
kilépés előtt, a rendszer visszatér a korábbi
beállításokhoz.)
h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül
lép ki, a módosított érték nem jelenik meg
a beállítások között.

gomb
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Programozás – Egyszerű időzítés
Lehetősége van időzítést beállítani 1 órás lépésenként, 1 és 7 óra közti időtartamra.

1

Az automatikus szárítás beállításának módja

1

Nyomja meg a

2

Az automatikus szárítás menüjét a
kétszeri megnyomásával érheti el. Megjelenik
az „automatikus szárítás” ikonja, és villog az
aktuális állapot: „DISABLE” (LETILTVA).

3

gombot.

Nyomja meg a
gombot a
Programozás módba lépéshez.
(A
szegmens villog.)
Pl. Adja az egyszerű időzítésnek <ikon>
a „3” beállításértéket.

Ha a
gombok segítségével az „ENABLE”
ikonra lép, az „ENABLE” ikon villogni kezd, és
az automatikus szárítási funkciót beállíthatja,
ha ekkor megnyomja az
gombot.

2

Nyomja meg a
gombot az időzítés
időbeállításának megadásához.

3

A beállítás befejezéséhez nyomja meg
az
gombot.

4

A kilépéshez nyomja meg az
gombot.
h A készülék a beállítást követően
automatikusan kilép a beállítási módból,
ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép
ki, a módosított érték nem jelenik meg a
beállítások között.

4

Amikor az automatikus szárítás nincs
használatban, a
gombok segítségével
lépjen a „DISABLE” (LETILTÁS) ikonra, majd
az
megnyomásával kikapcsolhatja
a funkciót.

5

Az

hEgyszerű időzítési beállítás esetén a termék automatikusan elindul, illetve leáll a beállított idő
leteltét követően.

megnyomásával kilép a beállítási módból.

h A készülék a beállítást követően
automatikusan kilép a beállítási módból, ha
60 másodpercen át nincs gombnyomás.
h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép
ki, a módosított érték nem jelenik meg a
beállítások között.

• Az automatikus szárítás funkció nem feltétlenül érhető el az adott modellben.
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Programozás – ON (BE) időzítés

Az alvás időzítése a légkondícionáló funkciója, amellyel bizonyos ideig működik elalvás előtt, aztán
leáll, és alvó üzemmódba vált. Amennyiben szellőztető egység van csatlakoztatva, és be van állítva
az alvás időzítése, a megadott idő eltelte után az egység is alvó üzemmódra vált.

1

Nyomja meg a
gombot a
Programozás módba lépéshez.
Pl. Az alvási időzítés átállítása a
„3” beállításértékre.

2

A
gomb többszöri megnyomásával léphet
a SLEEP (alvás) időzítés beállításának
üzemmódjába.
(A
szegmens villog.)

3

Nyomja meg a
gombot az időzítés
időbeállításának megadásához.
A SLEEP (alvás) időzítési beállítása 1 és 7
óra közötti értékre állítható.

4

A beállítás befejezéséhez nyomja
meg az
gombot, ha végzett
az időzítés megadásával.

5

Automatikus bekapcsolás a beállított időpontban.

1

Nyomja meg a

gombot.

Pl. ON (bekapcsolás) időzítés beállítása
„AM 10:20” értékre.

2

A
gomb többszöri
megnyomásával léphet az ON
(bekapcsolás) időzítés beállításának
üzemmódjába.
(A
szegmes villog.)

3

Nyomja meg a
gombot az AM/PM
(de/du) beállítás megadásához.

4

A
gombot megnyomva váltson az óra
beállítási módjára. Ha villog az óraérték, adja
meg a helyes beállítást.
Az érvényes értékek tartománya: 1–12.

A kilépéshez nyomja meg az
gombot.
h A készülék a beállítást követően
automatikusan kilép a beállítási módból,
ha 60 másodpercen át nincs gombnyomás.
h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép
ki, a módosított érték nem jelenik meg a
beállítások között.
- Az időzítés „SLEEP” (alvás) módját az
LCD-kijelző alsó részén található jelölés
mutatja.

6

5

A
gombot megnyomva váltson a perc
beállítási módjára. A percérték villogása esetén
adja meg a helyes beállítást, az érvényes
értékek tartománya 00–59.

6

A beállítás befejezéséhez nyomja meg
az
gombot.

Az alvási időzítés befejezését követően
a légkondicionáló termék alvás üzemmódban
dolgozik, majd a beállított időpontban kikapcsol.

FIGYELEM
Az alváshoz állítson be megfelelő időhosszúságokat. (A túl sok légkondícionálás nem tesz jót az
egészségnek.
• Mivel alvó üzemmódban a rendszer a kellemes hűtés érdekében automatikusan állítja a kívánt
hőmérsékletet, eltérés lehet a távvezérlőn megadott kívánt hőmérséklet és a légkondícionáló
egységen érvényes kívánt hőmérséklet között.
• Az alvás időzítése az egység kikapcsolását jelenti, ha a készülék hőmérséklet-beállítása nem
0,5°C-os lépésközzel adható meg.

50 Új, széles kijelzőjű vezetékes távvezérlő

Telepítési és használati útmutató 51

MAGYAR

Programozás – Alvás időzítés

HUN_MFL62129202 2012.05.02. 14:54 Page 52

Használati útmutató

Használati útmutató

MAGYAR

Programozás – OFF (KI) időzítés
Automatikus kikapcsolás a beállított időpontban.

7

A kilépéshez nyomja meg az
gombot.
h A készülék a beállítást követően
automatikusan kilép a beállítási módból, ha
25 másodpercen át nincs gombnyomás.

1

gombot.

Pl. OFF (kikapcsolás) időzítés
beállítása <ikon> „AM 10:20” értékre.

h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép
ki, a módosított érték nem jelenik meg a
beállítások között.
- Ha be van kapcsolva az időzítés, az LCD
képernyő alsó részén megjelenik a
bekapcsolt állapot jelzése (Reservation
ON), és a légkondícionáló a beállított
időpontban működésbe lép.
- Az időzítés törlése esetén a bekapcsolt
állapot jelzése eltűnik.

Nyomja meg a

2

A
gomb többszöri
megnyomásával léphet az OFF
(kikapcsolás) időzítés beállításának
üzemmódjába.
(
szegmens villog)

3

Nyomja meg a
gombot az AM/PM
(de/du)beállítás megadásához.

4

A
gombot megnyomva váltson az óra
beállítási módjára. Az óraérték villogása esetén
adja meg a helyes beállítást.
Az érvényes értékek tartománya 1–12.

52 Új, széles kijelzőjű vezetékes távvezérlő

5

A
gombot megnyomva váltson a perc
beállítási módjára. A percérték villogása esetén
adja meg a helyes beállítást, az érvényes
értékek tartománya 00–59.

6

A beállítás befejezéséhez nyomja meg
az
gombot.
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A napi időzítés heti szinten is beállítható.
A heti időzítés a beállítását követően a beállítás törléséig folyamatosan működik.

7

A kilépéshez nyomja meg az
gombot.
h A készülék a beállítást követően
automatikusan kilép a beállítási módból, ha
25 másodpercen át nincs gombnyomás.
h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép
ki, a módosított érték nem jelenik meg
a beállítások között.
- Ha ki van kapcsolva az időzítés, az LCD
képernyő alsó részén megjelenik a
kikapcsolt állapot jelzése (Reservation
OFF), és a légkondícionáló a beállított
időpontban működésbe lép.
- Az időzítés törlése esetén a kikapcsolt
állapot jelzése eltűnik.

1

Nyissa meg az időzítés beállítási módját az időzítő gomb megnyomásával.
h Egy naphoz két heti időzítést, egy héthez legfeljebb tizennégy időzítést adhat meg.
A beállítást az alábbi sorrendben kell elvégezni (a példában kedd délelőtt 11:30-kor
történő bekapcsolás és délután 12:30-kor történő kikapcsolás szerepel).

2

Az időzítő gomb ismételt megnyomásával
lépjen a „weekly” („heti”) feliratra.
Ekkor elkezd villogni a „weekly”
(„heti”) felirat.

3

A
gombok használatával válassza
ki az <1> vagy a <2> heti időzítést.
h Egy napra vonatkozóan két heti
időzítést adhat meg, az 1. és a
2. heti időzítést.

4

A
gombok használatával lépjen a
nap beállítására. Ha elkezd villogni a
nap, adja meg a nap beállítását.
A napot hétfőtől (MON) vasárnapig
(SUN) adhatja meg.

5

A
gombok használatával lépjen
az „AM/PM” (DE/DU) beállításra.

6

A
gombok használatával lépjen
az óra beállítására.
- Itt állíthatja be azt az időpontot,
amikor a légkondícionáló bekapcsol.

7
8
9
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A
gombok használatával módosítsa az idő beállítását.
- 0 és 12 közötti óraértékeket adhat meg.
A

gombok használatával lépjen a percek beállítására.

Ha villog a percek kijelzése, a
a percbeállítást

gombok használatával adja meg
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Programozás: Nyaralási időzítés

A
gombok használatával lépjen
az „AM/PM” (DE/DU) beállításra.
- Az „AM/PM” (DE/DU) beállítása
az idő beállításával egyezően történik.

A beállított napon automatikusan leáll.
meg a
gombot. Ezzel
1 Nyomja
az időzítésbeállítási módba lép.

kellő számú megnyomásával lépjen a
2 A„HOLIDAY”
(nyaralás) feliratra.

11

A jobb gomb használatával lépjen
az óra beállítására.
- Itt állíthatja be azt az időpontot, amikor
a légkondícionáló kikapcsol.

gomb segítségével
3 Alépjen a kurzorral
arra a
„date” (dátum) értékre,
amelyre nyaralást kíván megadni.

- Ha villog az órák kijelzése, adja meg
az órabeállítást.
h Az órák és a percek beállítását
a bekapcsolási idővel azonos
módon adhatja meg.

ki vagy vonja vissza a nyaralási
4 Jelölje
időszakot a
vagy az
gombbal.

12

Amikor befejezte a heti időzítés beállítását, nyomja meg a beállító/törlőgombot.
Az adott napra vonatkozóan ezzel befejeződött a heti időzítés beállítása.

13

Ha kiválasztja a beállítani kívánt napot, és a fentivel megegyező módon beállítja,
működik az adott napon a heti időzítés.

A heti időzítés ismertetése

Ha például hétfő/péntek nyaralást ad meg,
eltűnik a „Mon” (hétfő) és a „Fri” (péntek)
jelölés.

nyaralási időszak beállítását követően
5 Anyomja
meg a
gombot.

időzítés száma
bekapcsolási idő

kikapcsolási idő

h Ha elérkezik a megadott nyaralási időpont,
a légkondicionáló automatikusan leáll.
A nyaralási időpont megadását követően a
beállítás törléséig a légkondicionáló
automatikusan leáll egy órán belül akkor is,
ha elindítja a légkondicionáló berendezést.

Aláhúzás: azt jelzi, hogy az adott napra vonatkozóan
van heti időzítés

hA beltéri egység a kívánt hőmérsékletnek megfelelően bekapcsolódik, ha a heti üzemidő előre beállított
időszakában a fel/le gombok használatával beállítják. (Beállítható hőmérséklet-tartomány: 18※~30※)
- Amikor nincs megadva a kívánt hőmérséklet, a rendszer automatikusan az előző beállítás kívánt hőmérsékletével
kapcsolódik be.
hAz összes heti időzítés törlése:
-Ha megnyomja a beállító-/törlőgombot, miközben villog a hét napja, törlődik az időzítés.
hA hét adott napjára vonatkozó beállítás törlése:
- A hét megfelelő napjának kiválasztása után állítsa be az ON (BE) időzítést ugyanakkorra, mint az OFF (KI)
időzítés, majd a beállító/törlőgomb megnyomásával tudja törölni az időzítést.
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Szellőztető felhasználói útmutató – Általános szellőztetéssel összekapcsolt működtetés

1. Vezérlés a távvezérlővel, ha mind légkondícionáló beltéri egység, mind szellőztető
egység fel van szerelve.
- Az áramellátás bekapcsolása után a távvezérlő felismeri a készüléket (ez kb. 30 mp-ig tart), és ezután
normál módon működik.
Különálló működés
(Általános szellőztetés különálló működéssel)
Általános
szellőztető

Általános
szellőztető
Vezetékes
távvezérlő

Összekapcsolt működés
(Általános szellőztetővel összekapcsolt működés)
Légkondícioná
ló beltéri
egysége

Általános
szellőztető

Direkt
elpárolgású
szellőztető

Vezetékes
távvezérlő

Szellőztetés összekapcsolt működéssel
meg a
gombot
1 Nyomja
a távvezérlőpanelen.
- Csak akkor használható, ha
a légkondícionáló és általános
szellőztető egység van összekapcsolva.

Vezetékes távvezérlő

(Direkt elpárolgású szellőztetés különálló működéssel) (Direkt elpárolgású szellőztetővel összekapcsolt működés)
Direkt
elpárolgású
szellőztető

Csak akkor használható, ha a légkondícionáló szellőztetővel együttesen működik.
A beltéri levegő hűtését és frissítését a szellőztető és a légkondícionáló párhuzamosan történő
működtetésével megvalósító funkció.

indító/leállító gomb szellőztetés
2 Azüzemmódban
történő megnyomása elindítja
a szellőztetést.

Légkondícionál
ó beltéri
egysége

Direkt
elpárolgású
szellőztető

Vezetékes távvezérlő

hA kábelek csatlakoztatása megegyezik a légkondícionáló kézikönyvében írtakkal. (További tudnivalókat a
Csoportos vezérlés oldalon talál.)

2. Nyomja meg a Szellőztetés gombot a vezetékes távvezérlőn, majd lépjen be a
Szellőztetésvezérlés üzemmódba a szellőztető készülék működésének ellenőrzéséhez.

gomb szellőztető módban
megnyomása a szellőztető
3 Aztörténő
mód megváltoztatására használható.
Az üzemmódválasztó gomb
megnyomásával a „hőcserélő” ¤
„normál” ¤ „automatikus” mód között
ebben a sorrendben válthat.
h Ez a távvezérlő kijelzőjén csak szellőztető
módban jelenik meg, amikor a rendszer
visszatér a légkondícionáló módba,
a kívánt hőmérséklet jelenik meg.
általános szellőztető
4 Amódbangomb
történő megnyomásával
megváltoztathatja a légáram sebességét.
A légáram sebességét vezérlő gomb
megnyomásával a „gyenge” ¤ „erős” ¤
„nagyon erős” beállítások között ebben
a sorrendben léptethet végig.
Ha CO2-érzékelő van felszerelve, a „gyenge”
¤ „nagyon erős” ¤ „automatikus” beállítások
közül választhat.

3. A légkondícionálás módba való visszatéréshez nyomja meg a Szellőztetés gombot a
szellőztetés módban.
- Ha legalább 15 másodpercig nincs gombnyomás, a rendszer automatikusan visszatér légkondícionáló
módba.
- A szellőztető készülék lehet általános szellőztető vagy direkt elpárolgású szellőztető.

58 Új, széles kijelzőjű vezetékes távvezérlő

légkondícionáló módba
5 Visszaváltás
1) automatikus váltás: ha legalább 15
másodpercig nincs gombnyomás, a rendszer
automatikusan visszatér légkondícionáló
módba.
2) kézi váltás: A
gomb szellőztető
üzemmódban történő megnyomása kézi
váltást eredményez.
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A beltéri levegő hűtését és frissítését általános szellőztető egységgel megvalósító funkció.
Szellőztetés különálló működéssel
meg a
1 Nyomja
a távvezérlőn.

Szellőztető felhasználói útmutató – Direkt elpárolgású szellőztetővel összekapcsolt működtetés
Csak akkor használható, ha a légkondícionáló direkt elpárolgású szellőztetővel együttesen működik.
Direkt tágulási szellőztetővel összekapcsolt
működtetés

gombot

1

Hőcserélő
Normál
Automatikus

A távvezérlő
kijelzője

Tartalom
A beltéri levegő cirkuláltatása hőveszteség
nélkül
A beltéri levegő közvetlen cirkuláltatása
hőcserélőn való áthaladás nélkül
A beltéri levegő cirkuláltatása a bel- és a kültéri levegő automatikus összehasonlításával

2

A
gomb szellőzési módban
történő megnyomása elindítja
a szellőztetést.

3

Az
gomb szellőztető módban
történő megnyomása a szellőztető
mód megváltoztatására használható.

gomb megnyomásával
3 Amegváltoztathatja
a légáram erősségét
- A <gomb> gomb megnyomásával
válthat a „gyenge” ¤ „erős” ¤ „nagyon erős”
szintek között.
- Ha CO2-érzékelő van felszerelve, a „gyenge”
¤ „erős” ¤ „nagyon erős” ¤ „automatikus”
beállítások közül választhat.

gombot

- Csak akkor használható, ha a
légkondícionáló és a szellőztető össze
van kapcsolva. (A távvezérlő kijelzőjén
megjelenik az „Interlinked operation”
[Összekapcsolt működtetés] kiírás

megnyomásával
2 Aválthat gomb
a szellőzési módok között.
Szellőzési
mód

Nyomja meg a
a távvezérlőn.

- A rendszer a gomb minden megnyomására
vált a „hőcserélő” ¤ „normál” ¤
„automatikus” mód között.
h A távvezérlő kijelzőjén ez csak szellőztető
módban jelenik meg, amikor légkondícionáló
módba vált, a kívánt hőmérsékletet mutatja.

4

A
gomb megnyomásával
szellőztetési módban a légáramlás
erősségét változtathatja meg.
- A gomb megnyomásával választhat a
„gyenge” ¤ „erős” ¤ „nagyon erős”
beállítások között.

5

Visszaváltás légkondícionáló módba
1) automatikus váltás: ha legalább 15
másodpercig nincs gombnyomás, a rendszer
automatikusan visszatér légkondícionáló
módba.
2) kézi váltás: A
gomb szellőztetés
üzemmódban történő megnyomása kézi
váltást eredményez.
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Megnyomására szellőztető művelet megy végbe egyidejű hűtés vagy fűtés mellett, a direkt
elpárolgású szellőztető beépített hőcserélőjének használatával.
Egyszerű működtetés direkt tágulási szellőztetővel

1

2

gomb a távvezérlőn. A jobb
oldali ábrát jeleníti meg a közvetlen
expanziós típusú szellőztetés
különálló működtetésére vonatkozóan.

A
gomb megnyomásával válthat
a szellőzési módok között.
A gomb megnyomásával léptethet
a „hőcserélő” ¤ „normál” ¤ „automatikus”
módok között.
Szellőzési
üzemmód
Hőcserélő
Normál
Automatikus

A távvezérlő
kijelzője

A
gomb megnyomásával
válthat az üzemmódok között.
- A gomb megnyomásával
léptethet a hűtés, a fűtés, az automatikus
módok és a leállítás között.

4

A
gomb megnyomásával
szellőztetési módban a légáramlás
erősségét változtathatja meg.
- A gomb megnyomásával választhat
a „gyenge” ¤ „erős” ¤ „nagyon erős”
beállítások között.
h A hűtés/fűtés üzemmódját és a kívánt
hőmérsékletet beállíthatja a direkt tágulási
szellőztető egyszerű működtetésére
vonatkozóan.
h Támaszkodjon az alapműveletre:
a hőmérséklet beállítása a kívánt
hőmérséklet módosításával.

62 Új, széles kijelzőjű vezetékes távvezérlő

A szellőztetés hatékonyabban működtethető a kiegészítő funkciókkal, a gyors és az
energiatakarékos beállításokkal.
Fast (Gyors): gyors légmozgás

1

Nyomja meg a
gombot szellőző
módban. Ezzel a „gyors” ¤
„energiatakarékos” beállítások
sorrendjét megfordítja szellőző módban.

2

A kijelzőn a „Fast” (Gyors) felirat villog,
az
megnyomása rögzíti a „gyors” ikont,
és ezzel be van állítva a funkció.

3

A
megnyomásával kilép
a beállításokból.

Tartalom
A beltéri levegő cirkuláltatása hőveszteség
nélkül
A beltéri levegő közvetlen cirkuláltatása
hőcserélőn való áthaladás nélkül
A beltéri levegő cirkuláltatása a bel- és a
kültéri levegő automatikus összehasonlításával

h A fenti 88 szegmensű kijelző csak akkor jelenik
meg, amikor a rendszer direkt tágulási
szellőztetővel működik, és a légkondícionáló
le van állítva.

3

Szellőztető egység további funkciói – Gyors / energiatakarékos

Power Saving (Energiatakarékos): hatékony szellőztetés
és energiamegtakarítás.

1

Nyomja meg a
gombot
szellőző módban. Ezzel a „gyors” ¤
„energiatakarékos” beállítások
sorrendjét megfordítja szellőző módban.

2

A kijelzőn a „Power Saving” (Energiatakarékos)
felirat villog, az
megnyomása rögzíti az
„energiatakarékos” ikont, és ezzel be van
állítva a funkció.

3

A
megnyomásával kilép a
beállításokból.
h Az általános szellőztetés és a
közvetlen expanziós szellőztetés
ugyanazokkal a kiegészítő funkciókkal
rendelkezik.
h A szellőztetési/fűtési/párásító kiegészítő
funkciók beállításai ugyanazok, mint a
légkondícionálóé.
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Szellőztető egység időzítési beállításai

Késleltetési idő: szellőztető művelet utáni késleltetési
idő.

1
2

Nyomja meg a

beállítógombot.

Ha ismételten megnyomja a
gombot,
a késleltetési idő menüjébe jut. Ekkor
megjelenik a késleltetési idő ikonja, és
a hőmérséklet-kijelzés területén villogni kezd
a késleltetési idő.

Alvás időzítése: ezzel a funkcióval a rendszer
a szellőztetést csökkentett módban működteti.

1

A
gomb megnyomásával léphet
az időzítési beállítások üzemmódjába.

2

A
gomb megnyomásával lépjen az alvási
funkcióra.
Villogni kezd a „Sleep” (Alvás) ikon, és
megjelenik a beállított időzítés.

3

A
gombok segítségével állítsa
be az időzítés értékét.
Az időzítés 1 és 12 óra között lehet.

3

A
gombok megnyomásával
módosíthatja a késleltetési idő
beállítását.
h A késleltetési idő beállításának
határértékei: 00 ~ 60 perc
(1 perces lépésközzel)

4

Amikor megjelenik a kívánt
késleltetési idő, az
gomb
megnyomásával véglegesítse
a beállításokat.

5

Amikor elkészült a beállítással,
nyomja meg az
gombot.
h A készülék a beállítást követően
automatikusan kilép a beállítási módból,
ha 1 percen át nincs gombnyomás.

4

Amikor elkészült az alvási időzítés
beállításával, nyomja meg
az
gombot.

5

A
megnyomásával kilép
a beállításokból.
h A készülék a beállítást követően
automatikusan kilép a beállítási
módból, ha 60 percen át nincs gombnyomás.
h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép
ki, a módosított érték nem jelenik meg a
beállítások között.
- Amikor meg van adva az időzítés, az
LCD-képernyő alján a „Sleep” (Alvás)
kiírás látható.

h Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép
ki, a módosított érték nem jelenik meg a
beállítások között.

Zár, szűrőtisztítás, idő beállítása, átállási
hőmérséklet beállítása
hA zárolási funkció leírását a „Funkcióbeállítások –
Zárolási beállítások” című részben olvashatja el.
hA szűrőtisztítási funkció leírását a „Funkcióbeállítások –
Szűrőtisztítás kioldása a kijelzőn” című részben
olvashatja el.
hAz időbeállítási funkció leírását a „Funkcióbeállítások –
Időbeállítások” című részben olvashatja el.
hAz átállási hőmérséklet beállítását a „Funkcióbeállítások
– Átállási hőmérséklet beállítása” című részben
olvashatja el.
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- Az időzítés törlése esetén eltűnik a „Sleep”
(Alvás) kiírás.

6

Amikor elkészült az alvási időzítés beállítása,
a beállított időn át a rendszer csökkentett
módban működik.

Egyszerű, bekapcsolási, kikapcsolási, heti, nyaralási időzítés
hA egyszerű, bekapcsolási, kikapcsolási, heti, nyaralási időzítés leírását
a légkondícionáló időzítési beállításairól szóló részben olvashatja el.
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Szellőztető egység funkcióbeállításai
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Használati útmutató

FIGYELEM
– A telepítési beállítás mód a távvezérlő részletezési funkciójának beállítására szolgál.
- A telepítési beállítások nem megfelelő megadása a készülék meghibásodását, a felhasználó
sérülését vagy vagyoni kárt okozhat.
- A beállításokat megfelelő képesítéssel rendelkező technikusnak kell megadni, a megfelelő
képesítéssel rendelkező technikus nélkül megadott vagy önkényesen módosított beállításokért a
telepítést végző személy viseli a felelősséget, ilyen esetekhez nem jár ingyenes
szervizszolgáltatás.

1

A
gomb megnyomásával léphet
szellőztetés üzemmódba.

2

A
legalább 3 másodpercig tartó
megnyomásával nyithatja meg
a beállítási módot.
- Ha csak rövid időre nyomja meg,
egyszer, a felhasználói beállítási módba jut.
3 másodpercnél hosszabb ideig nyomja
a gombot.

3

Eltérő üzemmód jelzése olyankor fordul elő, amikor a beltéri egységek üzemmódja eltérő egy
levegőkezelő egységhez beállított több beltéri egység esetében.
(Az eltérő üzemmód jelzése a kizárólag hűtésre használható típus esetében nem jelenik meg.)

1

Miközben van néhány olyan beltéri egység,
amely egy levegőkezelő egységgel működteti
a légkondícionálást, a fűtőeszköz nem működik,
amennyiben csak egy beltéri egység kezeli azt.

2

Miközben van néhány olyan beltéri egység,
amely egy levegőkezelő egységgel működteti
a légkondícionálást, akkor nem működik, ha
egy beltéri egység kezeli a hűtést vagy
a párátlanítást.
Ez jelzi, hogy a levegőkezelő egységnél
működik a fűtőeszköz.

3

A
gomb megnyomására
a beltéri egység körülbelül 5
másodperc után automatikusan abban
az üzemmódban indul el, amelyben
a különböző beltéri egységek működnek.

Amikor belép a telepítési beállítások
üzemmódjába, a beállítható adatértékek az
LCD-képernyő jobb alsó sarkában jelennek
meg.

Kódérték Beállítási
érték

• Egyes menüelemek nem feltétlenül a termék funkciójának megfelelően jelennek meg, illetve a
menünevek eltérhetnek az itt láthatóktól.

Egyszerű, bekapcsolási, kikapcsolási,
heti, nyaralási időzítés
hA egyszerű, bekapcsolási, kikapcsolási, heti,
nyaralási időzítés leírását a légkondícionáló
időzítési beállításairól szóló részben olvashatja el.
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Eltérő üzemmód jelzése

Szellőztető egység telepítési beállítási funkciói – Adatbeviteli mód
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Meghibásodás jelentése előtti ellenőrzések
Mielőtt a szervizközponthoz fordulna, előbb az alábbi pontok ellenőrzésével vizsgálja meg, hogy hibás-e a készülék.

Jelenség

Ellenőrzés
• Áram alatt van a
légkondícionáló?

Nem kapcsol be.

Nem működik az
időzítés.
Nem jön belőle
hideg levegő.
A légkondícionáló
automatikusan
működbe lép vagy
leáll.
A távvezérlő
ablakában hibát
jelez.

• A légkondícionáló és a
távvezérlő megfelelően kábellel
csatlakozik egymáshoz?

Kezelés
• Ellenőrizze a megszakítót.
• Ellenőrizze a vezetékes távvezérlő
beállítási állapotát.
• Csatlakoztassa a légkondícionálóhoz és a
távvezérlőhöz a kábelt.

• Megfelelő a kábel
csatlakoztatása?

• Ellenőrizze ismét a kézikönyvben található
beállítási lépések segítségével.

• Helyesen állította be az időt?

• Állítsa be helyesen a pontos időt.

• Helyesen adta meg az időzítést?

• Állítsa be újra a kézikönyv alapján.

• A kívánt hőmérséklet
alacsonyabbra van beállítva az
aktuális hőmérsékletnél?

• Állítsa a kívánt hőmérsékletet az aktuális
hőmérsékletnél alacsonyabbra.

• Nincsen beállítva az időzítés?

• Az időzítés beállítógombja, illetve a
beállító-/törlőgomb legalább 3 másodpercig tartó egyidejű megnyomása esetén az
összes beállított időzítés törlődik.

• A távvezérlő az ablakában
„CH03” hibát jelez?

• Ellenőrizze újra a vezetékes távvezérlő
beállítási állapotát.
• Ellenőrizze újra a légkondícionáló és a
távvezérlő között kábel csatlakozását.

68 Új, széles kijelzőjű vezetékes távvezérlő

Telepítési és használati útmutató 69

